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Inleiding 
 
In recente en lopende onderzoeken naar het welzijn van jongeren lijken steeds dezelfde 
thema’s een hoofdrol te spelen. Unicef spreekt van prestatiedruk, faalangst, perfectionisme 
en eenzaamheid (Unicef, z.j.). Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven gaf in 2019 het 
RIVM opdracht een kwantitatieve nulmeting te doen naar stress, angststoornissen en burn-
outverschijnselen onder studenten om een wetenschappelijke basis te creëren voor deze 
vermeende problematiek. Het rapport moet in de loop van 2020 klaar zijn (Persbureau 
Hoger Onderwijs, 2019). Al eerder stelde het RIVM in een onderzoek vast dat jongeren bezig 
zijn met het perfecte plaatje, hoge verwachtingen en het moeten presteren. Voor een deel 
wordt dit toegeschreven aan social media (RIVM, 2019). Daarnaast is intensief gamen en 
socialmediagebruik in de afgelopen jaren vaak in verband gebracht met bijvoorbeeld 
verslavingsachtig gedrag onder jongeren (van den Eijnden, Geurts, & Koning, 2019). 

In de leeftijd van 18 tot 23 jaar verandert er veel in het leven. Jongvolwassenen gaan 
studeren of werken, zelfstandig wonen, krijgen ervaring met (vaste) relaties. Het vermogen 
tot intimiteit speelt in deze fase een grote rol. Als een jongvolwassene daar niet in slaagt 
bestaat het risico dat deze zal kampen met gevoelens van afzondering en eenzaamheid 
(Erikson, 1977). Het is de periode met de grootste gevoeligheid voor het ontwikkelen van 
een zelfbeeld en zelfvertrouwen en daarmee ook een heel kwetsbare periode (Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid, z.j.).  

Het is bekend dat drama-educatie een positieve invloed heeft op de persoonlijke en 
sociale ontwikkeling van jongvolwassenen (Motos Teruel, Alfonso-Benlliure, & Lee Fields, 
2019). Er is onderzoek gedaan naar zowel korte- als langetermijneffecten van drama-
educatie op het gebied van zelfvertrouwen, houding en gedrag. Het biedt de gelegenheid 
met leeftijdgenoten te communiceren, vriendschappen te versterken en een bredere kijk te 
ontwikkelen op andere mensen en andere werelden, historisch, cultureel en mondiaal. 
(Etherton, & Prentki, 2006; McCammon et al, 2012). De toonaangevende theatermaker 
Augusto Boal, die met het Theater van de Onderdrukten de lagere maatschappelijke klassen 
in Zuid-Amerika bewust wilde maken en een stem wilde geven, was heel stellig: ‘We must all 
do theatre – to find out who we are, and to discover who we would become’ (Boal, 2006, p. 
2). De door hem ontwikkelde oefeningen voor niet-getrainde acteurs zijn bedoeld om het 
bewustzijn te vergroten van de eigen sociale situatie, de eigen attitude en zelfs hoe we 
fysiek zijn gebonden aan tradities (Boal, 1993).  

Kenmerkend van de invloed van social media op de identiteitsontwikkeling en 
sociaal-emotionele ontwikkeling van jongvolwassenen is dat de communicatie met 
leeftijdgenoten, voorbeeldrollen en publiek indirect plaatsvindt (Davis, 2012). Bij drama-
educatie worden het eigen lichaam en de eigen stem gebruikt als medium voor interactie 
tussen spelers onderling en met het publiek (Dieleman et al, 2017). In de afgelopen jaren 
lijkt de rol van drama-educatie in het hbo, en dus met een groot deel van de groep van 18 
tot 23 jaar, te zijn uitgespeeld (Bosch, & Dieleman, 2018). De duidelijke raakvlakken die 
drama-educatie heeft met social media op het gebied van identiteitsvorming en sociaal-
emotionele ontwikkeling van jongvolwassenen maakt het zinvol om in deze tijd van 
technologische ontwikkelingen te onderzoeken hoe het kan aansluiten op de wereld van 
jongvolwassenen. 
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Probleemstelling  
 

In het leven van jongvolwassenen nemen social media een centrale plaats in. De behoefte 
aan ondersteuning en vaardigheden om met de voortdurende ontwikkeling van complexe 
technologieën om te gaan, groeit en het is belangrijk rekening te houden met de invloed die 
deze technologieën hebben op de ontwikkeling van jongvolwassenen (Best, Manktelow, & 
Taylor, 2014).  

De impact van drama-educatie is onlosmakelijk verbonden met 
identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling (Bosch & Dieleman, 2018). Het is 
een effectief instrument om competenties als taalvaardigheid, cultuur en kunst, sociale 
interactie, burgerschap, autonomie, initiatief en lerend leren te ontwikkelen (Motos Teruel 
et al., 2019).   

In het licht van de veranderende samenleving, waarin social media, globalisering en 
nepnieuws een centrale, complicerende rol spelen in het leven van jongvolwassenen, is het 
van belang om de integratie van drama-educatie en socialmediagebruik te onderzoeken.   
 

Onderzoeksvraag  
 
Op welke manier kan drama-educatie inspelen op de identiteitsontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling van jongvolwassenen in het huidige digitale tijdperk?  
 

Deelvragen  
 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag worden de volgende deelvragen 
beantwoord: 
 

1. Wat is kenmerkend voor de identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van jongvolwassenen? 

2. Hoe beïnvloedt socialmediagebruik de identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele 
ontwikkeling bij jongvolwassenen? 

3. Wat is de impact van drama-educatie op de identiteitsontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling van jongvolwassenen? 

4. Wat zijn de raakvlakken van drama-educatie en socialmediagebruik?  
 

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
 
Vanuit de heersende zorg over hoe jongvolwassenen zich ontwikkelen is de behoefte 
ontstaan methoden te ontwikkelen om deze groep weerbaarder te maken (Unicef, z.j.; 
RIVM, 2019). Bij onderzoek naar de impact van social media op de ontwikkeling naar 
volwassenheid wordt vaak gefocust op kinderen en middelbare scholieren; de fase van 18 
tot 23 jaar krijgt in verhouding minder aandacht. Veel onderzoek gaat over de vermeende 
negatieve gevolgen van social media zoals stress, depressie en psychische stoornissen 
(Keles, McCrae, & Grealish, 2020). Dit onderzoek richt zich op de specifieke 
ontwikkelingsaspecten van de groep 18 tot 23-jarigen en daarbij op de effecten van 
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socialmediagebruik op identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit 
wordt nog weinig specifiek onderzocht (Yang, Holden, & Carter, 2017).  

Onderzoek naar de combinatie sociale media en drama-educatie komt in onderzoek 
weinig voor (Knudsen, 2018). Doordat drama-educatie grotendeels is verdwenen uit het hbo 
curriculum wordt een mogelijk potentieel om in te spelen op een kwetsbare 
ontwikkelingsfase niet benut (Bosch, & Dieleman, 2018). Dit onderzoek hoopt inzicht te 
vergroten in wat het potentieel van drama-educatie is bij de ondersteuning van de 
ontwikkeling van jongvolwassenen.  

 

Wat typeert de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
jongvolwassenen? 
 
De ontwikkeling van kindertijd naar volwassenheid gebeurt in verschillende fasen. Het 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) heeft het ‘Ontwikkelingsaspecten & 
Omgevingsinteractie’ (O&O) schema ontwikkeld. Dit schema beschrijft de 
ontwikkelingsfasen van kind naar volwassenheid en beschrijft de aspecten waar de meeste 
opgroeiende kinderen mee te maken krijgen (NCJ, 2015). Het O&O schema hanteert als 
afgebakende leeftijdsgroep de ‘adolescent’ tussen de 15 en 18/23. Het Landelijk 
professioneel kader (LPK, 2018), dat JGZ-organisaties ondersteunt, bakent daarbinnen de 
groep jongvolwassenen af van 18 tot en met 22 jaar oud. De wet beschouwt iemand van 18 
jaar als volwassen maar tot de leeftijd van 23 jaar vindt er nog een essentiële ontwikkeling 
plaats die nog niet als volwassen kan worden beschouwd (Mulder, 2018). Dit is de 
leeftijdsfase waarin grote veranderingen plaatsvinden zoals gaan studeren, zelfstandig gaan 
wonen en het aangaan van langduriger, intieme relaties. Kenmerkend voor de persoonlijke 
ontwikkeling in deze fase zijn de vorming van een eigen waardensysteem, het aanpassen 
van gedrag aan de in de omgeving geldende sociale norm, het omgaan met autoriteit, het 
bepalen van onafhankelijkheid ten opzichte van de omgeving en bewust zijn van de eigen 
identiteit (zelfbewustzijn en talentontwikkeling). Daarnaast ontwikkelt ook het empathisch 
vermogen, verantwoordelijkheid voelen voor anderen en het ontwikkelen van een zelfbeeld 
en zelfvertrouwen (NCJ, 2015). 

Volgens Erik Erikson (1968) zorgt de vorming van een persoonlijke identiteit voor een 
psychologische brug tussen kindheid en volwassenheid. Om een sterke en gezonde 
identiteit te ontwikkelen is voortdurend bevestiging nodig van de eigen krachten en 
talenten door mensen uit de omgeving. Een gezonde interactie met de sociale omgeving is 
van belang. Daarnaast is het belangrijk om een zelfbeeld te ontwikkelen waarin het oude 
zelfbeeld, het huidige zelfbeeld en het toekomstige zelfbeeld met elkaar geïntegreerd zijn 
(Erikson, 1968).   
 Tijdens de identiteitsvorming verschuift de afhankelijkheid van de ouders naar die 
van generatiegenoten. Goffman (1959) heeft het over een collaboratieve schepping tussen 
speler en publiek. De identiteit hangt daarmee af van de erkenning uit de omgeving 
(Goffman, 1959). Omdat de interactie met generatiegenoten zo belangrijk is zal er dus veel 
moeite worden gedaan om bij een groep te horen. Erikson (1968) noemt dit psychosociale 
wederkerigheid. Het individu zal zich moeten aanpassen aan de mores van de betreffende 
groep en wordt zo uitgedaagd nieuwe rollen te vervullen. De groepsgenoten, maar ook 
individuele vrienden of een geliefde, dienen tegelijkertijd als rolmodel en geven uiterst 
persoonlijke feedback. Het onderzoeken van rollen is belangrijk in deze fase waarin hoop, 
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angst, doelen en bedreigingen voor de toekomst in kaart worden gebracht. Deze rollen 
worden ook wel ‘possible selves’ (Markus, & Nurius, 1986) genoemd: het beeld dat een 
individu heeft van wie hij in de toekomst zou kunnen zijn, wie hij graag zou willen zijn of 
waar hij bang voor is dat hij zal worden. Eén van de mogelijke valkuilen is dat het beeld dat 
jongvolwassenen van hun toekomstige rol hebben niet altijd een erg realistisch is. Zij 
schatten zichzelf te hoog in of focussen op een ideaalbeeld van beroemd, rijk en succesvol 
zijn, aan de top staan als actrice of sportheld, dat niet gerelateerd is aan realistische 
mogelijkheden (Erikson, 1968; Molina, Schmidt & Raimundi, 2017).  

Het opgaan in een groep kan ertoe leiden dat er een grote afhankelijkheid ontstaat 
om gezien en bevestigd te worden en dat een individu, om er maar bij te horen, gedrag en 
waarden accepteert waar deze zelf niet achter staat. Bij een gezonde ontwikkeling maakt 
het individu zich los van deze druk, zoals hij dit ook deed ten opzichte van de ouders 
(Erikson, 1968). Zo ontstaat een volwassen identiteit met een beeld van wat er toe doet en 
wat de eigen toekomstige rol zal zijn (Erikson, 1959).  

Een teken van een sterke identiteit is het ontwikkelen van loyaliteit. Door binnen de 
leeftijdsgroep te onderzoeken wat waardevol is, is men in staat loyaal te zijn, ook in geval 
van tegengestelde belangen. Loyaliteitsgevoelens geven een indicatie van welke personen 
en zaken onverdeelde trouw verdienen, van wie en wat er onvoorwaardelijk toe doet. Zo 
komt een persoonlijke overtuiging tot stand waar dan ook weer medestanders voor gezocht 
worden omdat er zoveel concurrerende overtuigingen bestaan. Het vraagt kracht om kant-
en-klare ideologieën te weerstaan maar het is belangrijk dit te doen omdat een persoonlijk 
ontwikkelde overtuiging veel meer geïntegreerd is in de eigen identiteit. Om een beeld te 
hebben van de eigen toekomst en deze met zelfvertrouwen tegemoet te gaan is het 
belangrijk een goed ontwikkelde identiteit te hebben. Zo niet dan zal er mogelijk een 
levenslange afhankelijkheid ontstaan van de mening van anderen waarin het individu 
zichzelf beperkt in bezigheden en persoonlijke groei (Erikson, 1968).  
 Samenvattend kan gesteld worden dat de leeftijd van 15 tot 23 jaar een periode is 
waarin de identiteitsvorming een cruciale fase doorgaat waarbij een gezonde interactie met 
de sociale omgeving van groot belang is. Het uitproberen van verschillende rollen en het 
ontwikkelen van waarden en normen helpen een beeld te krijgen van de eigen toekomstige 
rol in de maatschappij. Een gezonde identiteitsontwikkeling is erbij gebaat dat de 
jongvolwassene dicht bij zichzelf blijft en eigen persoonlijke overtuigingen creëert.  

 

Hoe beïnvloeden social media de identiteitsvorming en 
sociale ontwikkeling van jongvolwassenen? 

 
De huidige generatie jongvolwassenen is geboren en getogen in een wereld waarin social 
media niet meer weg te denken zijn. In de afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan 
naar de gevolgen van socialmediagebruik en andere vormen van online contact. Zo 
concludeerden Best et al., in 2014 dat jongeren meer ondersteuning, training en 
vaardigheden nodig zouden hebben om met de complexe, door technologie gestuurde 
samenleving om te gaan. Uit onderzoek blijk dat emotionele en empathische steun via 
online wegen de drempel om persoonlijke informatie te delen verlaagt en dat anonimiteit 
en de afwezigheid van non-verbale signalen dit effect versterken. Door positieve feedback 
en ondersteuning wordt het eenvoudiger zich thuis te voelen in een sociale kring (Best et al., 
2014).  
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Bij de vraag of socialmediagebruik schadelijk kan zijn, is de mate waarin 
communicatie centraal staat een belangrijk aspect (Best et al., 2014; Keles et al., 2019). 
Wanneer communicatie een grote rol speelt leidt dit in het algemeen tot groter welzijn. 
Daar staat tegenover dat er een groter risico is op hatelijke uitingen. Bij het bepalen van 
strategieën ter ondersteuning van online communicatie is het van belang rekening te 
houden met het specifieke platform dat wordt gebruikt, de communicatieve en niet-
communicatieve activiteiten die er plaatsvinden en het sociaal-emotionele vermogen van 
het betreffende individu om met negatieve uitingen om te gaan (Best et al., 2014).   

Uit meer recent onderzoek blijkt dat socialmediagebruik en online games door 
jongvolwassenen zowel positieve als negatieve effecten hebben. Socialmediagebruik en 
online gamen zorgen voor het aangaan en onderhouden van sociale contacten en het 
ervaren van positieve emoties. Intensief gebruik kan helpen bij het vormen en onderhouden 
van vriendschappen en sociale relaties. Aan de andere kant blijkt dat socialmediagebruik en 
online gamen kunnen uitmonden in verslavingsachtig gedrag. Door de kwetsbare periode 
waar jongvolwassenen in zitten kan zo’n verslaving verstrekkende en blijvende gevolgen 
hebben. Het kan leiden tot depressieve gevoelens en lagere zelfwaardering, eenzaamheid 
en verminderde sociale competentie (van den Eijnden et al., 2019).  

Ook op het gebied van identiteitsontwikkeling is onderzocht wat de impact is van 
socialmediagebruik. Katie Davis vertaalt de theorie van Erikson over identiteitsontwikkeling 
naar hedendaagse problematiek door socialmediagebruik bij jongvolwassenen. Zo is het 
mogelijk om tegelijkertijd meerdere identiteiten aan te nemen op verschillende 
socialmediaplatformen als Facebook, Instagram, Snapchat en Tiktok. Online games als 
World of Warcraft bieden een complete, virtuele wereld aan waarin met een oneindig 
aantal anonieme medegebruikers kan worden gecommuniceerd. De technologie voorziet 
daarbij ook in kleding, make up en attributen (Davis, 2012). Jongvolwassenen besteden veel 
aandacht aan hun imago voordat ze zichzelf online profileren. Ze plaatsen regelmatig 
individuele en sociale identiteiten online met zichtbaar uitvergrootte kwaliteiten en creëren 
zo een geïdealiseerd of sociaal wenselijke beeld van zichzelf (Yang et al., 2017). Grogan, 
Rothery, Cole en Hall deden in 2018 onderzoek naar jonge vrouwen die selfies plaatsen op 
social media als Instagram en Facebook. De onderzoekers linken het manipuleren en 
plaatsen van selfies op social media aan identiteitsmanagement. De vrouwen in het 
onderzoek maakten onderscheid tussen hun digitale, gemanipuleerde, online ‘selfie-
identiteit’ en hun werkelijke identiteit. Ze conformeerden hun fysieke verschijning aan wat 
zij dachten dat online, sociaal geaccepteerd zou worden en creëerden daarmee een 
geïdealiseerde, gemanipuleerde representatie van zichzelf, in de verwachting dat andere 
vrouwen dit ook zouden doen (Grogan et al., 2018). Dat de online identiteit niets met de 
offline identiteit van doen hoeft te hebben biedt de gelegenheid om kwaliteiten in te zetten 
die men in het dagelijks leven niet durft te laten zien. Zelfexpressie in de echte, ‘offline’ 
wereld wordt bemoeilijkt door allerlei sociale codes waar men aan moet voldoen die online 
niet zichtbaar zijn.  

Ook al wordt het steeds eenvoudiger om de identiteit van socialmediagebruikers te 
traceren, het gevoel van anonimiteit maakt het aantrekkelijk om te experimenteren met 
meerdere, verschillende identiteiten. Dit kan wel leiden tot verwarring over de werkelijke, 
eigen identiteit. Het blijkt dat een gebrek aan samenhang kan leiden tot psychische 
problemen en gebrek aan morele integriteit. Wanneer de identiteit niet is ontwikkeld met 
een zekere verplichting aan een sociale context dan is de kans groot dat het individu zich 
niet verantwoordelijk voelt voor diens handelen (Davis, 2012). Socialmediagebruikers 

http://e-space.mmu.ac.uk/view/creators/Grogan%3D3ASarah%3D3A%3D3A.html
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hebben zelf het gevoel dat het uiten van verschillende persoonlijkheden in verschillende 
contexten niet authentiek is en schadelijk kan zijn voor de eigen identiteit. Wanneer online 
getoonde identiteit en offline getoonde identiteit niet met elkaar overeenkomen wordt dit 
sterk afgekeurd door de eigen sociale kring omdat het voelt als bedrog. Ook het online uiten 
van gevoelens en gedachten wordt door gebruikers niet als de ultieme oplossing ervaren 
want ongenoegen uiten online lost de problemen niet op (Davis, 2012).  

Voor identiteitsontwikkeling is het essentieel om herkend te worden door de sociale 
omgeving en dus is alleen het tonen wie je werkelijk bent zinvol voor een gezonde 
identiteitsontwikkeling (Erikson, 1968). Offline situaties, waar de presentatie van zichzelf 
niet voortdurend wordt vastgelegd of wordt waargenomen door honderden toeschouwers, 
blijven hiervoor nodig. Op die manier ontstaat er ruimte voor daadwerkelijk onderzoek. 
Bovendien vraagt identiteitsontwikkeling om voldoende tijd om te reflecteren op de 
verschillende zelfpresentaties en sociale interacties (Yang et al., 2017).  

Kort gezegd geven social media aan jongvolwassenen opties voor 
identiteitsontwikkeling, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het uitproberen van 
mogelijke rollen. De kracht van social media is de anonimiteit en het gemak waarmee een 
grote sociale gemeenschap kan worden gecreëerd. Daarin kan op een veilige manier met 
meerdere opties van toekomstige rollen of functies worden geëxperimenteerd. De valkuilen 
die moeten worden vermeden zijn eenzaamheid, lage weerbaarheid in geval van 
haatberichten, verwarring over de eigen identiteit, het gebrek aan authenticiteit en de 
beperking om op ervaringen te reflecteren. Een belangrijk aandachtspunt is dat directe 
communicatie en sociale uitwisseling in de fysieke wereld noodzakelijk blijven om 
ervaringen, vaardigheden en inzichten daadwerkelijk te integreren in de eigen identiteit.  

 

Drama-educatie, identiteitsontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling van jongvolwassenen 
 
Konstantin Stanislavski legde in 1936 met zijn boek An actor prepares de basis voor 
acteurstrainingen waar de nadruk kwam te liggen op kwaliteiten die in het verlengde liggen 
van persoonlijkheidsontwikkeling. Hij legde de nadruk op creativiteit, communicatie, 
verbeeldingskracht, emotiegeheugen, concentratie en ontspanning. De ontwikkeling van 
deze nieuwe insteek leidde in de jaren ’70 tot het ‘Theater van de Onderdrukten’, een 
concept van Augusto Boal. Hij bracht de interactieve kant van theater naar een nieuw 
niveau waarbij communicatie, openheid, expressiviteit van het lichaam en emotioneel en 
fysiek bewustzijn centraal staan (Boal, 1993). In de praktijk bleken improvisatietechnieken 
het meest effectief voor het ontwikkelen van de persoonlijkheid. Het gaat daarbij onder 
andere om zelfexpressie, interactiviteit, spontaniteit, speelsheid, inventiviteit, 
zelfvertrouwen, oprechtheid, communicatieve vaardigheid, empathie, samenwerking, 
vertrouwen, sensitiviteit, het loslaten van remmingen en fysiek bewustzijn (Kóvacs, 2015).  

Vanuit het inzicht dat deze nieuwe benadering in andere situaties een gelijkwaardige 
impact zouden kunnen hebben werden theaterwerkvormen ontwikkeld om sociale, 
politieke en persoonlijke veranderingen tot stand te brengen. De relatie tussen acteurs en 
publiek veranderde, er ontstond meer interactie en het publiek kreeg de gelegenheid te 
participeren. Dit ‘toegepast theater’ is een interdisciplinaire vorm waarbij andere disciplines 
worden benut zoals filosofie, psychologie, pedagogie en sociologie (Kóvacs, 2015). In 
Nederland zijn meerdere organisaties die gebruik maken van toegepast theater waarbij elke 
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organisatie het op een eigen manier invult. Het Speelvlak in Amersfoort, bijvoorbeeld, 
‘creëert in overleg speelse interactieve ruimtes daar waar jij met anderen samenkomt, leert 
en/of werkt’ (hetspeelvlak, z.j.). Bureau Maaiveld in Driebergen gaat voor ‘een gezamenlijke 
beleving die de tongen losmaakt en weerstanden wegneemt. Een prikkelende voorstelling 
brengt een proces pas echt op gang.’ (bureaumaaiveld, z.j.).  

De leereffecten van drama bij kinderen zijn terug te vinden in alledaagse 
vaardigheden en individuele vorming (Bosch, & Dieleman, 2018). Toneelspel en theater 
gaan altijd over conflictsituaties en verandering. Door ideeën, gedrag en gevoelens te leren 
herkennen, interpreteren en bediscussiëren leert de deelnemer die van zichzelf beter 
begrijpen en expressief maken in andere, werkelijke situaties. Deze sociale aspecten komen 
bij drama-educatie het beste tot hun recht in rollenspellen. Binnen de veiligheid van het 
theater of de drama-les levert wat normaal ongemakkelijk is een compliment op zonder dat 
er een onwenselijk inkijkje ontstaat in iemands intieme leven. Hij speelt per slot van 
rekening maar een rol. (Hughes, & Wilson, 2004; Bosch, & Dieleman, 2018).  

Het improviserend spelen van een personage vraagt om het maken van een directe 
verbinding met anderen. Ook in het onderzoek van Molina et al. (2017) naar Possible Selves, 
waarbij de mogelijke toekomstige rollen van jongvolwassen centraal staan, worden van de 
vier methoden genoemd die bruikbaar zijn om dit te onderzoeken, drama-werkvormen zoals 
rollenspel en visualisaties genoemd (Molina e.a., 2017). De drama-les biedt een relatief 
veilige omgeving waarin de student kritisch kan reflecteren op de eigen identiteit, kan 
experimenteren met verschillende identiteiten en de bijbehorende aspecten, waarbij de rol 
extra bescherming biedt. Daardoor kan afstand genomen worden van de eigen identiteit. 
Studenten met weinig ervaring zullen sneller kiezen voor stereotype rollen die ze kennen 
van film of TV. De docent kan bij improvisaties helpen deze rollen en karakteristieken te 
verdiepen en voegt dus een extra dimensie toe op pedagogisch vlak. Terwijl de focus in het 
werkproces ligt op een sterke voorstelling ontwikkelt de student al doende een 
genuanceerde identiteit. (Walker et al., 2015)  

Hughes en Wilson (2004) presenteren in hun onderzoek de impact van jeugdtheater 
op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongvolwassenen. Om te beginnen 
onderschrijven zij het belang van vrijheid om te experimenteren met de persoonlijke 
identiteit in een situatie waar geen groepsregels gelden op basis waarvan het individu wordt 
afgerekend. Deze vrijheid werd ervaren in jeugdtheatergroepen die aan het onderzoek 
meededen waarvan de deelnemers vertelden dat ze meer zichzelf konden zijn dan 
bijvoorbeeld op school. Het gevoel van geaccepteerd worden stimuleerde hen om ook in 
andere situaties dan in het theater meer zichzelf te zijn. Door een rol te spelen in een 
virtuele (theater) wereld zijn jongvolwassenen bevrijd van de rollen die ze in het dagelijks 
leven moeten spelen en bereiken een breder scala aan ideeën en gevoelens (Hughes, & 
Wilson, 2004).  

Interessant aan drama-educatie is dat sociaal-emotionele vaardigheden zowel een 
voorwaarde zijn als het resultaat van de beoefening. Om zich te kunnen inleven en 
samenwerken, respect op te brengen voor elkaars inbreng en het omgaan met andermans 
emoties vraagt om het vermogen verbinding te maken. Tegelijkertijd zorgt drama-
beoefening ervoor dat deze vaardigheden verder worden ontwikkeld (http://kunstzinnige-
orientatie.slo.nl/leerlijnen/kunstzinnige-vakdisciplines-en-cultureel-erfgoed/drama, z.j.; 
Dieleman et al., 2017). De drama les is echter geen sociale vaardigheidstraining (Wright, 
2015). Augusto Boal wijst in zijn Aesthetics of the Oppressed (2006) naast vrijheid ook op de 
noodzaak van discipline:  

http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/leerlijnen/kunstzinnige-vakdisciplines-en-cultureel-erfgoed/drama
http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/leerlijnen/kunstzinnige-vakdisciplines-en-cultureel-erfgoed/drama
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      ‘Theatre games involve a synthesis of Discipline and Liberty. Every game has clear  

rules which must be obeyed, but, within the bounds of obedience to the rules,  
invention is free and necessary. Every game is an apprenticeship for life; the theatre  
game is an apprenticeship for social life. The games of the Theatre of the Oppressed  
are an apprenticeship for citizenship. Without discipline, there is no social life.  
Without liberty, there is no life. Games are metaphors for social life’ (44).  

 
Daarnaast herkent hij de noodzaak voor authenticiteit: ‘We are what we do, and if we make 
or do only what others have invented, we will be a copy of others, not ourselves’ (Boal, 
2006, 46).   

Samenvattend kan gezegd worden dat de kern van acteren en dus van drama-
educatie voor een breed scala aan ervaringen zorgt waarin vaardigheden en mogelijkheden 
worden uitvergroot. Het experimenteren en uitdrukking geven aan zichzelf in spel zorgt 
ervoor dat jongvolwassenen kunnen ontdekken wie zij in de toekomst zouden kunnen zijn 
door hun possible selves bewust en kunstzinnig uit te leven. (Wright, 2015) Om te kunnen 
spelen moeten sociaal-emotionele vaardigheden in zekere mate aanwezig zijn. Maar spel 
zorgt ook voor de ontwikkeling van deze vaardigheden. Een docent kan ervoor zorgen dat 
de spelbeleving en reflectie een diepere betekenis krijgen.  

 

Drama-educatie en socialmediagebruik. 
 
In 2011 deed Rebecca Wotzko van de Charles Sturt University in Bathurst, Australië, 
veldonderzoek naar het gebruik van toegepast theater in combinatie met Twitter om de 
nieuws en social media geletterdheid van communicatiestudenten te vergroten. De keuze 
voor Twitter was ingegeven door de kracht van het medium tijdens de opstanden in Tunesië 
en Egypte waarbij grote groepen mensen werden gemobiliseerd door nieuws te verspreiden 
dat niet door mainstream media werd gebracht. Deze werking is vergelijkbaar met die van 
het Journaaltheater van Augusto Boal (Boal, 1998), dat als doel heeft de voorgewende 
objectiviteit van nieuwsberichten te demystificeren. De combinatie werd verondersteld een 
meerwaarde te hebben. Door Twitter te gebruiken werden de mogelijkheden om nieuws te 
doorzien vergroot. Er werd gebruik gemaakt van hashtags en er werd een Journaaltheater 
Twitteraccount opgezet. Kenmerken van Twitteraccounts werden gebruikt om rollen aan te 
passen zoals een gebruikersnaam ten opzichte van iemands werkelijke naam, een 
profielfoto of avatar, de beperking van 140 schrijftekens, kleur of achtergrondafbeelding. 
(Wotzko, 2011). Het onderzoek van Wotzko laat zien dat drama-educatie en social media 
geïntegreerd kunnen worden in een lesomgeving en dat toegepast theater een werkbare 
aansluiting biedt.  

Een vergelijkbare crossover die meer de persoonlijke ontwikkeling van 
jongvolwassenen als doel had, is een onderzoek van Fadi Fayad Skeiker. In 2013 
organiseerde hij op de Universiteit van Porto een workshop waarbij toegepast theater werd 
gebruikt om discussie los te maken onder studenten over ‘netizenship’, burgers die intensief 
gebruik maken van internet. Bovendien werd toegepast theater gebruikt om de bevindingen 
en conclusies op een creatieve manier gestalte te geven. De digitale wereld enerzijds en de 
theaterwereld anderzijds delen het domein van representatie van het individu tegenover 
een publiek en de vervaging tussen speler en toeschouwer. Internet is de plek waar een 
nieuwe identiteit kan worden aangenomen, nieuwe sociale verbindingen kunnen worden 
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aangegaan en een nieuw gevoel van thuis kan worden ervaren. De sociale kringen op 
internet, de zogenaamde communities, vervangen die van de fysieke wereld of zijn daarop 
een aanvulling. Theater kan helpen dit effect van internetgebruik te bevragen en 
onderzoeken, het leent zich voor een dialoog en voor de verpersoonlijking van onderwerpen 
(Skeiker, 2015). 

In het onderzoek van Skeiker werden de studenten uitgenodigd hun social 
mediagebruik om te zetten in persoonlijke verhalen die uiteindelijk werden uitgespeeld in 
een scene. Scenes toonden aan dat een sociale interactie online veel omslachtiger is en veel 
minder natuurlijk dan in de fysieke wereld. De virtuele wereld werd ervaren als 
oppervlakkiger en daarmee niet representatief voor het karakter. Het experiment leert ons 
dat ondergedompeld zijn in social media helpt bij het onderhouden van vriendschappen, het 
uitbreiden van het sociale kapitaal en online informatie verkrijgen, maar dat fysieke 
interactie meer impact heeft. Dit was het beste zichtbaar in een scene waarin de 
betreffende speler voortdurend in online contact stond met iemand maar zodra er sprake 
was van contact met iemand in de fysieke nabijheid, de internetconnectie direct vergeten 
werd (Skeiker, 2015).  

In haar boek Digital Storytelling, Applied Theatre, & Youth beschrijft Megan Alrutz 
digitale storytelling als een vorm van toegepast theater. Globalisering en technologische 
ontwikkelingen veranderen voortdurend de manier waarop jongeren de wereld beleven. 
Om aansluiting te houden met deze groep leek digital storytelling haar mogelijk een manier. 
Ook in het theater zelf moet naar nieuwe vormen worden gezocht om die aansluiting te 
maken en een jong publiek te trekken. Digital storytelling gaat over het vertellen van 
persoonlijke verhalen met gebruik van multimedia, een montage van foto’s, geluiden, 
muziek, tussentitels en/of de eigen stem. (Mediawijs.be, 2013-2014). Digital storytelling en 
toegepast theater hebben een vergelijkbare geschiedenis, vorm en doel. Beide bieden de 
ruimte om verschillende werkvormen te combineren en verschillende doelen en uitkomsten 
te bereiken waardoor een dynamische benadering van de uitvoering mogelijk is. Essentieel 
is het combineren van live performance met digitale representatie: het proces en 
eindproduct bevatten fysiek, real-time theater en interactieve performance elementen, 
daarnaast digitale media representaties zoals fotografie, stop-motion, opgenomen stemmen 
en video. Enerzijds kunnen digitale media het theater verrijken, anderzijds kan theater jonge 
mensen inspireren tot creatieve vormen van digital storytelling. Het is dus mogelijk om in 
drama-educatie de nabijheid en fysieke werkelijkheid te combineren met de digitale 
middelen die ook aan social media eigen zijn. 

Kristian Nødtvedt Knudsen experimenteerde in 2018 in zijn eigen drama-klas met 
social media. In plaats van drama-educatie te gebruiken om social media bespreekbaar te 
maken, draaide hij de rollen om: ‘… I attempted to move in the opposite direction by 
investigating how the aesthetic qualities of social media could be transferred to the teaching 
and learning of drama’ (Knudsen, 2018, 3). Uiteindelijk zou het experiment een educatief 
ontwerp moeten opleveren dat als brug zou kunnen dienen tussen social media en drama-
educatie.  

De centrale vraag aan de studenten was wie zij zijn op social media en hoe ze 
daarmee omgaan. Er werden 15 rollen gekozen op basis van stereotype personen op social 
media zoals de studenten die zelf herkenden. De bijbehorende kenmerken in uiterlijke 
verschijning en manier van communiceren leiden tot een bepaald type gedrag. De 
studenten konden in hun gekozen, stereotype online-rol verschillende aspecten van social 
media verkennen waarbij het verschil tussen werkelijkheid en fictie enigszins onder druk 
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kwam te staan doordat ze hun eigen accounts hiervoor gebruikten. Aangezien drama-
educatie gaat over het reflecteren op spel en het betekenis geven aan de spelervaring 
beïnvloedt het vervagen van de grens tussen fictie en werkelijkheid deze functie van drama. 
Het creëert een ander soort betekenis-gevende activiteit dan in het meer gangbare 
toegepaste theater. Het werken met die veelvoudige fictieve en werkelijke belevingslagen 
geeft goed de complexiteit weer waar jongvolwassenen mee te maken hebben in de arena 
van de digitale wereld waarin zij voortdurend zichtbaar zijn. Door het gebruik van de eigen 
bronnen krijgen de metaforen van de spelervaring een plek in het dagelijks leven van de 
studenten. Uiteindelijk is het de betekenisgeving van de spelervaring die bepaalt of social 
media en drama met elkaar integreren (Knudsen, 2018).  

Samenvattend kan gesteld worden dat toegepast theater de meest voor de hand 
liggende werkvorm is om te integreren met social media. Social media kan onderwerp zijn 
van drama-educatie maar kan ook de werkvorm, de beleving en de reflectie beïnvloeden.   

 

Conclusie 
 

In dit onderzoek is geprobeerd een beeld te hoe drama-educatie kan inspelen op de 
identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongvolwassenen in het 
huidige digitale tijdperk. De periode van 18 tot 23 jaar, is een periode waarin deze 
ontwikkeling een cruciale fase doorgaat en waarbij een gezonde interactie met de sociale 
omgeving van groot belang is. Het uitproberen van verschillende rollen en het ontwikkelen 
van waarden en normen helpen een beeld te krijgen van de eigen toekomstige rol in de 
maatschappij. Een gezonde identiteitsontwikkeling is erbij gebaat wanneer jongvolwassenen 
dicht bij zichzelf blijven en hun eigen overtuigingen creëren.  

Drama-educatie is een effectieve manier om jongvolwassenen te helpen inzicht te 
krijgen in en om te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling. Het feit dat sociale 
vaardigheden behalve een doel ook voorwaarde zijn voor drama-educatie, impliceert dat de 
groep van 18 tot 23 jaar de best toegeruste ontwikkelingsfase is om profijt te hebben van 
die werkvorm omdat deze vaardigheden dan enigszins zijn ontwikkeld. Social media blijken 
een omgeving te zijn waar jongvolwassenen, door een gevoel van anonimiteit, zich 
voldoende veilig voelen om te experimenteren met meerdere identiteiten. Daarnaast 
kunnen ze persoonlijke aspecten uitvergroten die in een directe confrontatie in een sociale 
groep verborgen zouden blijven. Drama-educatie kan hier lering uit trekken. Daarnaast kan 
drama-educatie leren van het feit dat jongvolwassenen in staat zijn om tegelijkertijd met 
meerdere identiteiten te spelen. Een rol voor de drama-docent ligt in het helpen creëren 
van diepere lagen en een scherpe reflectie maar ook in het voorkomen van verwarring 
welke identiteit authentiek en wenselijk is.  

Wanneer social media en drama-educatie worden geïntegreerd kan de anonimiteit 
die online wordt aangeboden worden gekoppeld aan de fysieke, sociale interactie die nodig 
is om tot werkelijke beleving en reflectie te komen. Zo kunnen ervaringen, inzicht en 
vaardigheden worden geïntegreerd in de eigen identiteit. Drama-educatie biedt de kans om 
te werken aan zelfvertrouwen, oprechtheid en het loslaten van remmingen, waarden die de 
socialmediagebruiker juist te kort komt of probeert te vermijden. Social media en drama-
educatie kunnen elkaar ook versterken in het expressief maken van complexe 
belevingslagen die raken aan de complexe wereld van de meervoudige identiteiten die 
internetgebruikers meestal onderhouden. Het is mogelijk om met toegepast theater de 
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nabijheid en fysieke werkelijkheid te combineren met de digitale middelen die aan social 
media eigen zijn en tevens socialmediagebruik bespreekbaar te maken. 

 

Discussie 
 

Het resultaat van dit onderzoek biedt een vergelijking tussen de impact van drama- 
educatie enerzijds en van socialmediagebruik anderzijds op de identiteitsontwikkeling en 
sociaal-emotionele ontwikkeling van jongvolwassenen. Een sterke kant van dit onderzoek is 
dat het een overzicht geeft van het brede scala aan invalshoeken waarmee in de afgelopen 
jaren de impact van socialmediagebruik in kaart is gebracht. Onderzoeken op dit gebied 
vinden over de hele wereld plaats en zijn vrij actueel omdat social media en de 
bijbehorende technologie zich snel ontwikkelen. De onderzoeken samen monitoren een 
ontwikkeling die nog volop gaande is en wereldwijd plaatsvindt. Internationaal zijn veel 
overeenkomsten in de data en uitkomsten. Ook drama-educatie staat wereldwijd in de 
belangstelling en de onderzoeken die in dit verslag worden besproken geven 
overeenkomstige conclusies wat betreft de impact ervan op jongvolwassenen. Het 
suggereert dat voor het zoeken naar verbanden en vormen van integratie niet alleen 
gezocht hoeft te worden in de eigen omgeving en dat inspiratie en ervaring over de 
landsgrenzen te vinden zijn. 

Een beperking is dat veel van de gebruikte onderzoeken naar de impact van 
socialmediagebruik op jongvolwassenen zich vaak richten op de problemen die er door 
lijken te worden veroorzaakt of blootgelegd, zoals stress, verslavingsgedrag, depressie of 
angststoornissen. In dit onderzoek gaat het om de impact van social media op 
identiteitsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling an sich. Toch leveren de 
gebruikte onderzoeken voldoende informatie om een evenwichtig beeld te vormen. Het is 
belangrijk toekomstige ontwikkelingen en nieuwe inzichten te blijven volgen. Een beperking 
van het gebruikte materiaal op het gebied van drama-educatie is dat het voor een belangrijk 
deel heeft plaatsgevonden met gemotiveerde deelnemers. De vraag is of de positieve 
impact dan ook groter is. Het dient daarom aanbeveling om bijvoorbeeld onderzoek te doen 
in onderwijsinstellingen waar drama-educatie een verplicht onderdeel is van het curriculum 
om in kaart te brengen tot hoever de positieve impact van drama gaat. In het Hbo wordt 
nauwelijks gebruik gemaakt van theaterwerkvormen, terwijl hier de doelgroep goed bereikt 
zou kunnen worden. Het zou interessant zijn in beeld te brengen wat de beleving en impact 
onder die leeftijdsgroep is wanneer drama-educatie onderdeel zou uitmaken van het 
verplicht curriculum, zeker wanneer het wordt gecombineerd met gebruik van social media.  

De keuze uit onderzoeken naar de integratie van drama-educatie en social media 
bleek tijdens dit onderzoek vooralsnog vrij beperkt (Kudsen, 2018), zeker vergeleken bij de 
hoeveelheid onderzoeken naar socialmediagebruik enerzijds en drama-educatie anderzijds. 
De in dit onderzoek gebruikte empirische onderzoeken lichten een tip van de sluier van 
mogelijkheden om de integratie en wisselwerking tussen drama-educatie en social media uit 
te bouwen. 
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